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Cuvânt înainte 

 
Vremea instaurării guvernământului mondial şi a instalării lui 

Antihrist s-a apropiat. 
Creştini! luaţi aminte s\ nu v\ amăgească careva cu profeţii şi false 

minuni şi să primiţi semnul diavolului 666, care înseamnă lepădarea de 
Hristos şi de botez şi unirea cu Satan. Iar unul din semnele purtătoare ale 
numărului fiarei 666 este şi sistemul de codificare prin linii care astăzi se 
poate vedea pe mai toate produsele ce vin din Occident.  

Noi ne facem datoria de creştini dezvăluind şi credincioşilor români 
planurile diabolice ce s-au pus în mişcare la nivel mondial prin cooperarea 
a zeci de mii de organizaţii şi instituţii, conduse din umbră de 
francmasonerie. 

Iată, vine vremea cînd va trebui să ne luptăm nu atât cu oamenii cât 
mai ales cu diavolii, care se vor arunca cu multa mânie asupra oamen ilor 
obligându-i să primească semnul fiarei. 

 
Ianuarie 1993                       Traducătorul 

 
 
 
 
 

PROLOG 
 

Vremea greutăţilor [i a instalării lui Antihrist este pe cale de a se 
împlini. 

Sistemul de guvernâmînt satanic 666 este gata să se impună. Noi, 
grecii, fiind un popor ortodox, avem obliga ţia să luptăm împotriva lui, [i să 
ne informăm conaţionalii noştrii, pentru ca să nu se însemneze cu 666, ca 
nu cumva însemnându-se să atragă asupra lor urgia lui Dumnezeu, Care  
să-i arunce în focul cel veşnic. 
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SOSIREA EVENIMENTELOR 
 

Pămîntul acesta, operă şi capodoperă a Marelui Creator, Dumnezeu, 
va fi distrus. Căci s-a apropiat vremea sfârsitului şi va trebui să se distrugă 
această lume, în care se petrec atâtea fapte groaznice - războaie, vărsări de 
sînge, foamete, cutremure -, şi să se creeze un pământ nou şi un cer nou  
(II Petru 3, 10-13). 

Două sînt faptele cutremurătoare care vor veni în lume: 
1. Războiul elino-turcesc (creştino-arab) cel care va pune capăt 

conflagraţiei mondiale; 
2. A doua venire a Domnului. 
Războiul acesta distrugător, cum nu a mai fost vredat\ va preceda 

sfâr[itul veacurilor. Sfinţii Părinţi şi profeţi ai Bisericii, cum ar fi Sfântul 
Metodic, Cosma al Etoliei, Agatanghel şi alţii vorbesc despre acest război1. 

După aceasta va fi pace. Se va recunoaşte sediul Crtodoxiei în 
Constantinopol şi multe popoare păgîne care trăiesc astăzi departe de 
Dumnezeu se vor întoarce spre adevăratul Dumnezeu şi vor adera la 
Ortodoxie, care literalmente va străluci; şi o vor cinsti, şi se vor boteza 
milioane de oameni din Asia, Rusia, Africa şi alte neamuri. 

Toate acestea se vor arăta ca să mântuiască milostivul Dumnezeu pe 
oameni şi să-i aducă pe calea dumnezeiască, să-i apere de Antihrist care 
foarte curând, împotriva acestora, va instaura dictatura sa mondială. 
 
 

A DOUA VENIRE A DOMNULUI 
 

Al doilea eveniment semnificativ din lume va fi a doua venire a 
Domnului nostru Iisus Hristos. 

Despre data când anume se va întâmpla a doua venire a Domnului 
nostru Iisus Hristos, Sf. Ap. Petru zice: "Iar ziua Domnului va veni ca un 
fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând, se vor desface şi 
p\mântul [i lucrurile de pe el se vor mistui" (II Petru 3, 10). Va veni, zice 
Petru, ca un fur noaptea şi cerurile se vor desface şi lucrurile de pe el vor 
pieri. Când Domnul a fost întrebat de ucenicii Lui când va fi a doua venire 
a Sa, a răspuns: "Venirea Mea va fi cunoscut\ după semne":  

 
A. Cînd ml\diţa smochinului se face fraged\ şi odrăsleşte frunze, 

                                                           
1 Informa]ii suplimentare se pot g\si `n cartea Zosima Pascal-Prodromit, Sfâr[itul omului, disponibil\ `n 
format pdf la Biblioteca teologic\ digital\, http://www.angelfire.com/space2/carti/ 
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cunoaşteţi că vara este aproape (Matei 24, 32). La fel nu va trece generaţia 
acesta şi veţi înţelege reînfiinţarea statului Israel, care la anul 70 d.Hr. a 
fost distrus de romani, odată cu distrugerea templului. Catastrofa aceasta a 
lui Israel a fost proorocită de profeţii Miheia (3, 12) şi Iezechiel. 

Profetul Amos mărturiseşte pentru ridicarea vechiului stat a lui 
David. Vedeţi, evreii din întreaga diasporă, din America, Rusia şi alte state, 
s-au adunat în Israel [i pe 14 mai 1948 au înfiin ţat statul Israel. 

De atunci nu încetează întinderea politică la periferia Libanului, 
Palestinei, Siriei, prin consolidarea şi întinderea statului lor, care va dăinui 
aşa până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Şi astfel s-a 
împlinit unul din semne. 

 
B. Decăderea clerului: Sf. Cosma al Etoliei scrie: "clericii 

vremurilor de pe urmă vor fi răi şi necredincioşi". Sf. Chiril zice: "se vor 
certa episcopii între ei [i preoţii între ei". Ura şi decăderea clericilor va fi 
atât de mare, încît numai foarte puţini dintre preoţi vor păstra neveştejită 
credinţa lor; iar credincioşii vor fugi kilometri ca sa întâlnească un preot 
bun. Cei mai mulţi vor cădea sau cu trupul sau din cauza banilor şi atunci 
se vor certa mulţi unii cu alţii. 

Fiind dezlegat, Lucifer va lupta cu ură împotriva conducătorilor 
Bisericilor; va semăna discordia necredincioşilor contra acestora, şi astfel 
Lucifer se va interesa numai pentru afirmarea celor lumeşti, a lăcomiei 
celor iubitori de avere, a luxului şi a disputelor neîncetate. 

Acestea toate nu trebuie s\-i dezn\d\jduiască pe creştini, ci s\-i 
întărească şi să-şi asume obligaţia inform\rii tuturor oamenilor din jurul 
lor, pentru ca s\-i ferească a se însemna cu semnul lui Antihrist. Sf. Cosma 
al Etoliei scrie: "în zilele cele din urmă având nevoie de apostoli, apostoli 
vor fi toţi". 

Adevăraţii apostoli se vor cunoaşte după fapte şi după cunoştinţele 
lor, pentru că cel sfătuit de prea puţinii clerici r\maşi va putea cu greu s\ nu 
se însemneze, fiindcă cei mai mulţi dintre aceştia vor adera la Antihrist [i 
vor lupta cu puterea satanei [i cu mânie împotriva creştinilor care nu se vor 
însemna; mulţi vor trăda şi se vor lepăda de credinţa dreaptă. Aşadar, 
creştini, când veţi auzi pe preoţi că mărturisesc cu indiferenţă despre 666, 
să ştii că aceştia vor porni cu Antihrist şi vă vor prigoni cu multă mânie. 
Atunci să nu primeşti sfat de la un astfel de diacon, preot sau arhiereu care 
îţi va zice să primeşti semnul cu 666. Unii ca aceştia te vor îndruma spre 
osânda veşnică, şi nu vor mai lucra în numele lui Dumnezeu, ci vor fi 
reprezentanţi ai satanei. 

Cea mai mare [i omorâtoare de suflet lucrare pentru creştini va fi 
însemnarea cu semnul lui Antihrist 666 sau cu sistemul de codificare prin 
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linii. După însemnare nu va mai fi mântuire pentru creştin. Să fii 
recunoscător prietenului tău sau vecinului tău sau călăuză altei persoane 
căreia tu să-i zici ca să nu se însemneze, fiindcă cel care face aceasta nu va 
fi un om simplu, ci apostol şi mărturisitor al Domnului nostru Iisus Hristos.  
Hristos are grijă de mântuirea şi informarea creştinilor prin mobilizatorii 
Bisericii Lui, dotaţi cu vocatie de sus. Mobilizatorii Bisericii lui Hristos 
sunt cei aleşi prin credinţă şi înţelepciune, care vor ajuta spre informarea şi 
protejarea creştinilor, de a nu se însemna cu semnul diavolului 666. A nega 
că acest semn există înseamnă a nega existenţa diavolului [i a planurilor 
sale. A refuza primirea semnului 666 înseamnă aţi păstra credinţa şi botezul 
tău; aceasta presupune mărturisirea lui Hristos, care a zis: "Oricine va 
mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi [i Eu pentru el 
înaintea Tatălui Meu Care este în ceruri"(Matei 10, 32). Refuzul însemnării 
cu 666 constituie cea mai mare mărturisire [i deschide larg porţile raiului. 
Se va face, aşadar, sfînt [i moştenitor al împărăţiei cerurilor, iar dacă se lasă 
convins [i-l va primi, se va osândi împreună cu diavolul în munca veşnică.  

Prin refuzul semnului diavolului 666 omul se desparte de satana şi se 
uneşte cu Hristos, şi-L mărturiseşte pe Acesta, fâcându-se fiu şi moştenitor 
al lui Dumnezeu.  

 
C. Vor cunoaşte binele toţi cei ce fac r\ul: ~n vremurile de apoi 

Dumnezeu Cel mult milostiv [i drept va lumina pe to ţi (Ioil 3, 1-5): "Dar 
după aceea, v\rsa-voi Duhul Meu peste tot trupul, [i fiii şi fiicele voastre 
vor profeţi, b\trânii voştri visuri vor visa iar tinerii voştri vedenii vor 
vedea". Va deschide minţile noastre [i le va lumina, multmilostivul 
Dumnezeu, cu puterea de deosebire a semnelor, astfel încât să nu greşim, 
ca nu cumva sa ne însemnăm cu semnul lui Antihrist 666. 

Atunci cei care au rămas statornici în credinţă vor fi mobilizatorii 
Bisericii lui Hristos. Şi se va propovădui aceast\ Evanghelie a împărăţiei în 
toata lumea spre mărturie la toate neamurile [i atunci va veni sfîrşitul", zice 
Hristos (Matei 24, 14). 

Toate acestea alcătuiesc semnele venirii Domnului nostru Iisus 
Hristos şi sunt descoperite pentru mântuirea credincioşilor Lui; ele îi 
luminează pentru ca să fie pregătiţi duhovniceşte pentru apariţia dictaturii 
mondiale a lui 666. 
 

D.   Apostazia  omului. 
~n zilele cele de pe urmă omul va ajunge la culmea nedreptăţii şi 

stricăciunii. Furia, invidia, clevetirea nebunia, nerecunoştinţa, trufia şi 
mândria, cruzimea, nedreptatea [i înşelătoria vor fi fără precedent. 
Ateismul, blasfemia, abrogarea rânduielilor creştine vor fi trăsătura 
vremurilor celor de pe urmă. Curvia, preacurvia, traficul de carne vie, jaful, 
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intrigile, asasinatele, drogarea, otrăvirea, magia neagră vor triumfa zilnic. 
Familiile neîncetat se vor dezbina şi viaţa va deveni insuportabil\. Aşadar 
în zilele cele de pe urmă lumea va ajunge în decăderea aceea în care 
ajunseseră oamenii pe vremea lui Noe. Aşa cum atunci erau indiferenţi 
pentru credinţa cea către Dumnezeu, tot aşa [i astăzi oamenii nu cred [i iau 
în râs Biserica [i pe Hristos. După cum atunci potopul a venit pe 
neaşteptate şi f\r\ de veste [i i-a înecat, tot aşa pe neaşteptate [i fără de 
veste va fi şi a doua venire a Domnului. 

Sf. Ap. Pavel zice că: "ziua Domnului nu va sosi pân\ ce mai înainte 
nu va veni lepădarea de credinţă [i nu se va da pe faţa omul nelegiuirii, fiul 
pierzării". Şi în continuare: "pentru că taina fărădelegii se [i lucrează, pân\ 
cel care o împiedică acum va fi dat la o parte. Şi atunci se va arăta cel fără 
de lege pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale, [i -l va 
nimici cu strălucirea venirii Sale" (II Tesalonicieni 2, 3-8). Aşadar 
apostazia va fi un semn al venirii Domnului nostru, când atâtea au atins 
culmea în zilele noastre. 
 

E.   Ştiinţa  [i   turismul 
~n zilele noastre cunoaşterea a ajuns la culmea înfloriri ei. Civiliza ţia 

tehnică, cu succesele ei uimitoare [i rapide, depăşeşte orice precedent între 
realizările omului. Zilnic se descoperă noi tehnici [i mijloace tehnico-
stiinţifice, de comunicaţie, de locuit, de distracţie, de călătorie [i de interes 
general care duc spre cele mai bune vârfuri ale vieţii materiale. 

Dezvoltarea înfricoşătoarelor tehnologii au ajuns în situa ţia de a 
înlocui puterile omului cu calculatoarele, astfel încât să scoată din uz 
mintea omenească. 

Turismul, de asemenea, a ajuns la culmea înfloririi. Oamenii de pe 
toate continentele [i de toate vârstele călătoresc de la un capăt la altul al 
pâmântului. Avioanele au apropiat continentele prin reducerea timpului de 
călătorie. Dumnezeu zice lui Daniel: "Iar tu Daniele, [ine ascunse cuvintele 
[i pecetluieşte cartea pân\ la sfâr[itul vremii. Mulţi vor cerceta-o cu de-
am\nuntul [i va cre[te ştiinţa" (Daniel 12, 4). 

Aşadar ştiinţa [i turismul sunt semne ale vremurilor celor de pe 
urmă. 
 

F. Alte semne ale venirii lui Hristos vor fi cutremurele [i   
foametea 

Se vor întâmpla cutremure numeroase [i puternice la intervale mici 
mai înainte de sfârsitul lumii, care vor constitui începutul chinurilor. Aceea 
zice Domnul Atot]iitorul c\ "o singur\ dată am mântuit cerul [i p\mântul [i 
uscatul şi împreună toate neamurile" şi au ajuns alese toate neamurile şi au 
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umplut locuinţa slavei acesteia. Vezi şi aceasta: "Munţii se cutremură 
înaintea Lui, [i colinele se fac una cu p\mântul; p\mântul se zbuciumă în 
faţa Lui, lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea" (Naum 1, 5). 

După toate acestea va predomina în lume o continuă incertitudine, 
tulburare, clocotire şi o continuă [i zilnică chinuire. Universul va arăta ca 
un vas incendiat pregătit să fie distrus. 

De asemenea va veni în lume foamete mare. "Foamete mare va fi în 
toată lumea". Vezi astăzi la popoarele subdezvoltate din Africa, Etiopia, 
s.a. care au căzut cumplit sub spectrul foamei. S-a constatat în mod oficial 
că mor de foame şi de diferite boli contagioase - holeră, tifos, ciumă s.a. -, 
anual circa 5 milioane de oameni. Cele mai multe state de pe pământ 
sărăcesc [i foametea în zilele cele de pe urmă va spori neîncetat. 

BOLILE. ~n zilele cele de pe urmă vor spori înboln\virile. Cancerul 
care biciuieşte omenirea [i literalmente decimează neamul omenesc va 
spori în vremea aceea. Cei care au fost atacaţi de radioactivitate (Cernobîl) 
în aprilie 1986 vor muri negreşit de cancer. De remarcat ca Rusia, Franţa [i 
altele, au spus că Cernobîl a constituit a treia trâmbiţă din Apocalipsă. Şi a 
trâmbiţat al treilea înger şi a căzut din cer o stea uriaşă arzând ca o făclie, şi 
a căzut peste a treia parte din râuri [i peste izvoarele apelor şi numele stelei 
se va chema Absintos. {i a treia parte din ape s-a făcut ca pelinul [i mulţi 
dintre oameni au murit din pricina apelor, [i pentru că se făcuse amar\" 
(Apocalipsa 8, 10-11). Absintos înseamnă amar [i Cernobîl înseamnă rană 
amară; a treia trîmbiţă. 

Boala SIDA. Sindromul imuno deficitar dobândit va fi noul bici al 
omenirii. Are o înspăimântătoare transmisibilitate şi Consiliul Mondial al 
Sănătăţii zice că în 5 ani se vor îmbolnăvi şi muri 100 000 000 de oameni. 
Boala aceasta pare a fi calul galben-vânăt. "Şi când s-a desfăcut pecetea a 
patra, am auzit glasul fiinţei a patra, zicând: Vino [i vezi. Şi m-am uitat [i 
iată un cal galben-vânăt [i cel care şedea pe el era: Moartea; şi iadul se 
ţinea după el; [i li s-a dat lor putere peste a patra parte a p\mântului ca să 
ucidă cu sabie [i cu foamete, şi cu moarte şi cu fiarele de pe p\mânt" 
(Apocalipsa 6, 7-9). 

Culoarea galben-vânăt este culoarea îmbolnăvirii de moarte şi ea se 
observă la cei bolnavi de SIDA. ~n zilele cele de pe urmă bolile contagioase 
se vor înmulţi. De asemenea morţile neaşteptate, afecţiunile cardiace, 
accidentele de circulaţie [i într-un cuvânt populaţia va fi decimată continuu. 
Decimarea populaţiei nu va trebui să ne uimească [i să ne afecteze pe noi 
creştinii. Va fi purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Care îngrijeşte de sufletul 
omului ca să nu piară. Vor fi omorâţi cei care refuză să se însemneze cu 
semnul lui Antihrist, îngrijindu-se de cele ale lui Dumnezeu pentru sufletul 
lor - fiindcă după însemnare nu există milă nici mântuire -, evitând astfel 
condamnarea veşnică.  
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G. Persecutarea   creştinilor 
~ncă un semn al venirii lui Antihrist va fi persecutarea creştinilor. 

Vor fi votate legi anticreştine   de   cei   care   guvernează; conducătorii [i 
alte persoane influiente ale politicii   vor   conduce   prin    activit ăţi 
anticreştine şi antibisericeşti. Lepădarea de Dumnezeu, anarhia, necredinţa, 
apostazia, vor conduce sistemele sociale şi vor îndruma cu meşteşug pe 
creştini în mizerie şi distrugere. Vezi   existenţa  ace-tor   legi   cum  ar  fi: 
legalizarea avorturilor, libertatea prozelitismului pentru iehovisti, violen ţa 
[i pericolul instalării masonilor şi a numeroaselor loje masonice, anularea 
arhivelor creştine, debusolarea tineretului, libertatea drogurilor, care de şi 
aparent sunt condamnate, totu[i procesele sunt cumpărate cu bani şi astfel 
sunt scoşi curaţi cei care sunt de fapt vinovaţi. 

"{i atunci, zice Domnul, vă vor da pe voi spre asuprire şi vă vor 
ucide şi ve]i fi urâţi de toate neamurile pentru numele Meu" (Matei 24, 9). 
 

H. Semne distincte ale lui 666 în zilele noastre:  
Sf. Efrem Sirul profeţeşte că în vremurile cele de pe urmă toţi vor 

ţine semnul lui 666. {i profeţia s-a împlinit. Toţi ţinem în mâinile noastre 
vederea prefăcută a permiselor OAS care poartă semnul lui Antihrist 666. 
De asemenea purtăm în mâinile noastre mărfuri [i produse însemnate cu 
sistemul liniat de codificare. Toţi purtăm asupra noastră bancnote de 5 000 
de drahme cu semnul lui Antihrist 666 ascuns. Nu întâmplător chiar sub 
666 este reprodusă biserica Sf.Apostoli din Calamos, care a fost distrusă 
din temelii de recentul cutremur din septembrie 1986 împreun ă cu multe 
altele. 

Totuşi pentru noi apogeul îl reprezintă buletinele de identitate. Noul 
buletin de identitate, care poartă numărul şi sistemul liniat al lui Antihrist, 
va avea pe el fotografia şi semnătura noastră. Aşadar aici va fi dilema, 
fiindcă primirea constituie acceptarea şi recunoaşterea lui Antihrist fără 
cuvinte. Buletinul va fi indispensabil, fiindcă cu el vom putea cumpăra sau 
vinde în piaţă. Punerea pe acesta a numărului diavolului va fi păgubitoare şi 
omorâtoare a sufletului creştinului; ea conţine o ofensă la adresa 
personalităţii, precum şi reducerea libertăţii individuale. Refuzarea lui va fi 
necesara, imitând pe creştinii europeni - francezi, portughezi, suedezi, 
germani -, care au refuzat şi nu au primit buletinele cu semnul lui Antihrist. 
(Această grijă trebuie s-o avem [i noi românii faţă de un astfel de buletin ce 
ni se pregăteşte deja. N.T.2) 

Sf. Efrem, Ipolit, Nil [i alţii zic că primirea semnului 666 înseamnă 

                                                           
2 ~ntre timp, de la apari]ia acestei c\r]i `n române[te, lucrurile au evoluat mult spre ceea ce avestizeaz\ 
autorul car]ii. 
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t\g\duirea Domnului nostru Iisus Hristos, şi constituie îndepărtarea de 
Dumnezeu. Constituie, de asemenea, nimicirea personalităţii [i distrugerea 
neamului prin cei care coordonează activitatea internaţional\ şi satanică a 
sionistilor. 

Aşadar, noi grecii, unde Dumnezeu ne-a a[ezat ca să îndeplinim 
onorific rolul de promotor al ortodoxiei pe parcursul a aproape 2 000 de ani 
şi unde statul nostru a înviat credin ţa în Hristos, prin credinţă şi sfinţenie, 
trebuie să ne arăt\m deschizători de drumuri ai trădării lui Antihrist 666. 

Vrednicul de ură şi satanicescul buletin cu sistemul liniat de 
codificare este dublu [i codifică datele de identitate ale fiecăruia, 
încadrându-le cu numărul 666; de fapt codul liniat se folose şte pentru ca să 
se poată permite citirea datelor cu ajutorul unui calculator, precum şi 
memorarea lor, aşa încât să se poată verifica tot timpul orice persoană. 
Codul matricol unic de pe mână sau frunte va fi luminat [i citit cu o rază 
laser, de unde datele vor fi transmise cu un dispozitiv opto -electronic spre 
calculator, după cum se întâmplă în America cu milioane de oameni. Astfel 
se va generaliza circulaţia cărţilor de credit electronice şi a buletinelor cu 
sistemul liniat în toata lumea. Astăzi vezi circulând cu semnul lui Antihrist 
cardurile [i cărţile de credit electronice. Vor fi însemnate cu 666 edificiile, 
îmbrăcămintea, bursele, reclamele, ordinele bancare, vasele de război, 
jocurile de noroc, paşapoartele, aparatele şi mai trist oamenii. 

~n reţeaua telefonică internaţională numărul fiecărui abonat va începe 
cu 666. De asemenea [i Fondul Monetar International va avea ca semn 666. 
Toate băncile vor fi organizate în acelaşi sistem de calcul în serviciile de 
contabilitate. Toată valuta va fi pus\ într-un sistem monetar internaţional 
(Proiectul Special al Drepturilor 666), iar operarea conturilor se va face 
electronic cu ajutorul sistemului liniat de codificare . 

Vezi, aşadar, ca noi descoperim cu greu lucrările ascunse ale lui 
Antihrist. 
 

I. Refacerea templului lui Solomon. 
Templul care a fost construit în timpul domniei lui Solomon şi în 

care a intrat Mântuitorul nostru Iisus Hristos, va fi refăcut. 
Templul acesta a fost distrus în timpul domniei lui Tit la anul 70 

d.Hr. Domnul nostru Iisus Hristos a profeţit despre templul acesta, zicând: 
"adevărat zic vouă nu va rămâne piatra pe piatră care să au fie risipit\" 
(Matei 24, 2). Templul va fi refăcut iarăşi pentru ca să se instaleze în el 
Antihrist, care va înşela pe toţi dându-se drept Mesia. Pe ruinile templului 
lui Solomon a fost construită moscheia lui Omar, care adesea a fost 
bombardata, dar nu dărâmată, fiindcă nu venise plinirea vremii. Când 
aceasta va fi dârimată atunci trebuie să ne aşteptăm şi la venirea lui 
Antihrist. Israel a fost preocupat de templu, căci s-a dispus să se adune mii 
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de tone de pietre «şlefuite [i celelalte şi materiale necesare pentru 
construcţia lui, în care va fi instalat Antihrist curând. Evreii din America au 
adunat sute de mii de dolari pentru construirea templului lui Solomon, ca s \ 
încoroneze în el pe Mesia al lor 666. Vezi privirile tuturor cre ştinilor 
trebuie să fie asupra moscheii lui Omar, fiindcă distrugerea ei şi 
întemeierea templului constituie semnul neîndoielnic al impunerii lui 
Antihrist.3 
 

J. ~nainte mergători şi promotori ai lui Antihrist. 
a) Iehovistii formează marele flagel al creştinătăţii [i pregătesc 

drumul lui Antihrist. Iehovistii neagă tainele Bisericii noastre, ale sfinţilor 
şi înaintea tuturor dumnezeirea lui Hristos. Reprezentan ţii iehoviştilor cred 
că a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos s -a pus în mişcare ca un 
sistem internaţional de guvernare 666, înţelegând cu certitudine ca Mesia 
pe Antihrist, prin guvernarea căruia vor domni pe pământ în împărăţia de 
1000 de ani cu sediul în Ierusalim. După adepţii iehovişti cei pecetluiţi cu 
666 pe durata stăpânirii mondiale a lui Antihrist, ca Mesia al lor, se vor 
bucura de privilegii materiale şi bunăstare pâmânteasca. Ei se mai numesc 
şi hiliaşti, de la credinţa lor în împărăţia de 1000 de ani. ~ntre hilia[ti se 
numără [i spiriti[tii care sunt organiza ţi în comunităţi puternice, şi care au 
legături cu masoneria, sediul cărora a fost descoperit în Brouklin, în SUA. 
Este o organizaţie economică puternică, condusă de către evreii sionişti. 
Aceştia au şansa s\ câ[tige în lume mari privilegii, chiar şi în ]ara noastră, 
cu scopul de subjugare. (Nici România nu a scăpat de aceste slugi ale lui 
Antihrist. Actualmente funcţiile importante din guvern, de la Televiziune [i 
din presa sunt ocupate de sionişti [i masoni, ostili întru totul Bisericii lui 
Hristos. N.T.)4 

Iehovistii au în mod discret elementul caracteristic al lui Antihrist 
666:  

Numele: Hiliaşti     X = 600 
Semnul: Trezvia     X =   60 
Periodic: Turnul de veghe ST =     6 

 
b) Masoneria. Masoneria a apărut în secolul XVIII (1717) în Anglia, 

de unde s-a răspândit apoi în toată lumea prin crearea de noi loje; se 
prezintă ca organizaţii filantropice (vezi mărturia masonului Alexandru 
Paleologul în ziarul "Expres Magazin", anul II, nr.37 (60) din 18-24 
                                                           
3 Aceste date s-au confirmat [i sunt recunoscute chiar de evrei. Materialele pentru templu sunt preg \tite, 
inclusiv vasele [i ve[mintele necesare, [i vaca ro[ie etc. Piatra de temelie a fost pus\ deja. Dup\ 
aprecierea unor evrei templul ar putea fi ridicat `n câteva luni de zile.  
4 Un raport SRI din 2003 ar\ta c\ guvernul este controlat de masonerie. ~n acest sens se poate consulta [ i 
materialul publicat `n ziarul Evenimentul zilei din data de 17 mai 2004, `n care sunt nominaliza]i mul]i 
dintre masonii care ocup\ func]ii importante `n guvern, s\n\tate, armat\, poli]ie, servicii secrete, cultur\. 
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septembrie 1991) deşi sunt purtătoarele mărturiei satanice (vezi cartea 
Protocoalele înţelepţilor Sionului ). Masoneria luptă ca să cuprindă toată 
lumea, să fie o religie de mistere, înrudită cu vechile culte idolatre, 
guvernată, aparent, de principii de iubire şi respect faţă de natură, deşi în 
realitate luptă împotriva tuturor celorlalte culte religioase. Propovăduieşte 
toleranţa religioasă tocmai pentru a slăbi credinţa din cei evlavioşi, prin 
eliminarea convingerilor interioare, care să-i ducă la o acţionare asemenea 
celor necredincioşi. 

Masoneria tăgăduieşte întru totul dumnezeirea lui Hristos. Masoneria 
urmăreşte să introducă în sânul omenirii influenţa asupra minţii, autoritatea 
banilor [i a comunităţilor influente, pentru ca s\ se impună la toate 
neamurile. ~şi întăresc eforturile pentru îndepărtarea oamenilor de la religia 
tradiţională creştină, cu teoriile lor anarhiste. 

Prin lojele masonice se încearcă îndepărtarea guvernelor care au la 
bază credinţa în Dumnezeu printr-o organizaţie tainică mondială cu 
întindere internaţională, opusa creştinismului. ~n spatele masoneriei se 
ascunde mişcarea sionista, mişcare naţională politică [i economică a 
evreilor 666, care pregătesc prin mijloace satanice venirea lui Mesia al lor, 
adică a lui Antihrist. 

Planul evreilor sionişti a fost deconspirat când arhirabinul  Printman  
s-a botezat creştin, dând deplin textul celor 63 de cărţi ale evreilor 
talmudi[ti, care conţin cele mai mari hule la adresa Mântuitorului şi a 
învăţăturii Lui. Numai marii talmudi[ti au putut ca să scrie Protocoalele   
înţelepţilor Sionului pline de ură nemărginită fa]ă de creştini. Talmudul este 
format din 63 de cărţi, [i este cartea satanei. Masonii talmudi[ti recunosc 
numai pe satana, şi pregătesc invocarea marelui Arhitect al universului, pe 
Lucifer. Lucifer, în Protocoalele înţelepţilor Sionului, zice: "Vom creea [i 
vom înmulţi lojele masonice în fiecare loc din lume. Vom atrage în acestea 
pe toţi cei influienţi ca s\ cunoască superioritatea agenţilor noştri. Lojele 
vor forma cele mai importante oficii de informa ţii pentru noi, şi vor avea 
cele mai mari resurse de dezinformare. Vom concentra toate aceste date ale 
lojelor într-un singur comandament special al nostru, alcătuit din înţelepţii 
noştri. Lojele vor avea delegatul lor care va ascunde comandamentul 
evreilor, [i vor da dispoziţii prin delegaţi. 

Că masoneria este o organizaţie satanica rezulta [i din însemnele de 
recunoaştere care se folosesc şi se află înl\untrul lojelor: 

1. Evitarea semnului crucii şi a Celui ce S-a răstignit pe ea.  
2. Semnele lor sunt: 

- mâna purtând o torţa; 
- triunghiul sau asocierea în triunghi;  
- idolatrizarea crucii egiptene; 
- crucea răsturnată prinsă într-un triunghi; 
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- crucea dezonorată înconjurată cu roşu sau purtând semnul    
  cabalei; 
- stelele cu 5, 6, 7, 11, 13 raze; 
- capul de ţap sau de taur, sau coarne, cranii, lanţuri răsucite, 
sau alte semne magice.  

 
Lojele locale ale masonilor jertfesc tămâie, smoal\, sulf, plante 

aromate [i droguri. Iar acolo cheamă duhurile necurate sau ale 'morţilor 
prin invocări cântate sau alte lucruri satanice. Pentru aceştia Hristos nu este 
Mântuitorul lumii [i Fiul lui Dumnezeu, ci Marele mistic. Afirmă că 
Dumnezeu nu exist\ şi că ştiinţa înlocuieşte religia. Deci masonii urmează 
îndemnurile satanice pentru impunerea dictaturii mondiale a lui 666. ~ntre 
masoni se disting: 

- teosofii şi 
- constructorii. 

 
Masoneria se distinge în francmasonerie şi mişcarea liber 

cugetătorilor. 
 
c) Magia este un fenomen trist al decăderii omului în jugul Satanei. 

Vechimea şi duritatea flagelului are jugul întunecat al diavolului, şi are 
drept scop să cerceteze puterile satanice ascunse ale naturii, [i pe viclenele 
spirite slujitoare, instrumente ale omului. Astăzi când toate apar ca operă 
prin excelenţă a diavolului, înfloreşte ghicitul în cafea, descântecul, etc, 
prin care oamenii lucrează furioşi, prin invocarea demonilor, pentru 
realizarea scopurilor lor, cum ar fi: destrămarea familiilor, ruinarea altora [i 
realizarca lor financiară sau socială, etc. 

Deja există 12 000 de vrăjitori în Atena [i în mod egal în provincii. 
Prin oraşe există felurite practici magice: necroman]ia, sîngele omului sau 
al animalelor, oase de om, prin fotografii pe morminte, bucăţi de veşminte, 
unghii, etc. - şi nu este număr al felurilor [i metodelor pe care le folosesc 
vrăjitorii pentru invocarea demonilor. Ei lucrează pentru distrugerea 
omului, provocând crime oribile, accidente de circula ţie, morţi neaşteptate, 
etc., acestea în mod cert unde  descoperă  o depărtare de la viaţa creştin\.  

Mulţi zic că doar oamenii simpli cred în magie, ca într-o superstiţie, 
dar unii ca aceştia se înşeală. ~n  mod obişnuit masonii  şi satanistii zic că 
nu exista magie, şi în multe părţi nici nu este cunoscută. Dar ei fac aşa 
tocmai ca să-şi ascundă practicile magice. Căci cei ce tăgăduiesc magia, 
tăgăduiesc şi pe satana, tăgăduiesc şi învăţătura creştină ortodoxă. Marii 
Părinţi ai Bisericii noastre au luptat cu tărie împotriva lucrării diavolilor, 
afirmându-le existenţa. Printre exorcişti se numără Sf. Vasile cel Mare, Sf. 
Grigorie, Sf. Ioan Gură de Aur [i Sf. Ciprian. 
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Sf. Ciprian, mare filosof şi mag, prin Sf. Iustina a cunoscut pe 

Hristos. Şi după ce s-a pocăit a aruncat pe foc cărţile de magie şi s-a arătat 
mărturisitor al lui Hristos şi a devenit izgonitor şi exorcist împotriva 
diavolului El a lăsat o minunată rugăciune în legătură cu dezlegările de 
magie, care ar trebui să se citească zilnic de creştini după rugăciunea de 
seară. Sf. Ciprian prin harul lui Dumnezeu făcea multe minuni [i vindeca 
de lucrarea magiei pe creştini. Este vrednic de notat că magia nu se rezolvă 
prin descântece, deoarece satana nu scoate pe satana; aceasta se va face 
numai în vremea lui Antihrist, când satana va ceda pentru demonstrarea 
puterilor, şi pentru subjugarea sufletelor oamenilor. Dar magia este 
dezlegat\ atât prin Sf. Taine [i vieţuire creştineasc\, mărturisire [i 
dumnezeiasca împărtăşanie, cât şi prin exorcismele Sf. Vasile cel Mare, 
Grigorie, Ciprian şi prin preot, fiindcă preotul este un exorcist, chiar dac\ 
nu este vrednic să poarte harul Sf. Duh; căci precum ţeava ruginit\ duce 
apa, tot aşa prin preot lucrează harul lui Dumnezeu. 

Satanolatria este amplu răspîndită în toat\ lumea prin celebrarea de 
ceremonii închinate satanei [i prin aducerea de jertfe omeneşti. Una dintre 
acestea a fost Sarlot Teil în Los Angeles - SUA, asasinată întrucât era 
necesar fătul unei gravide în luna a opta pentru satanolatrie. Astfel de 
v\rsări de sânge pentru satanolatrii au avut loc în Rusia, Sicilia, America şi 
în alte locuri, în mod obişnuit omorându-se tineri creştini - băieţi [i fete -, 
amestecând sângele lor pentru înduplecarea şi serbarea demonilor. Astăzi, 
de asemenea, între diferitele metode de invocare a demonilor face parte [i 
simbolul 666. Pe viitor vrăjitorii sunt promotorii instaurării lui Antihrist 
666 şi a slugilor lui. 

d) Spiritiştii: Prin spiritism omul comunică cu spiritele rele şi sunt pe 
deplin lucrarea diavolilor. Comunicarea cu demonii se face prin moduri 
neobişnuite, cum ar fi mişcări de lucruri prin lovituri, prin mijlocirea 
cuvintelor scrise de spirite, [i prin intrarea în legătură a unei persoane cu 
lucrarea diavolească (medium), punându-se la dispoziţia diavolului ca 
instrument mecanic. Spiritismul pretinde c\ este în stare să realizeze o 
coomunicare cu o persoan\ moartă, prin invocarea demonilor, deoarece 
satana se poate substitui şi înfăţişa cu vocea persoanei iubite care este 
moartă, în[elând astfel pe oameni. 

Aşadar diavolul simulează admirabil pe omul mort, făcând să se 
creadă c\ vorbeşte chiar omul mort; dar nu este sufletul mortului, ci 
diavolul simulându-l pe acela. Satana cunoaşte toate din trecut şi din 
prezent, `nsă cartea viitorului este închisă pentru el. Spiriti[tii ghicesc sub 
st\pânirea diavolului. Sufletele lor sunt subjugate satanei [i în mod 
consecvent sunt cei care pregătesc calea împărăţiei diavolului - Antihrist -, 
666. 

e) Ateismul: Premergător [i tovarăş de drum lui Antihrist este, de 
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asemenea ateismul. Prin acesta se slăbeşte conştiinţa religioasă a 
oamenilor, făcându-i robi bunurilor materiale, făcând propagand\ [i 
interesându-i cu fericirea individuală, anulând orice morală; [i dreapta 
evlavie îndepârtând-o de la om, iar pe om de la creştinism. Ateii precum 
slujesc materia vor înlesni mult instaurarea stăpânirii mondiale, a lui 
Antihrist. 
 
 

 
ANTIHRIST 

 
Demonii şi evreomasonii, cei care au pe buletinul de identitate 

imaginea lui 666, vor proclama împărăţia lui Antihrist şi, probabil, ca 
Mesia al lor în templul lui Solomon. 

Iisus Hristos zice: "Eu am venit în numele Tatălui Meu şi nu Mă 
primiţi; dac\ altul va veni în numele lui pe acela îl ve ţi primi" (Ioan 5, 43). 
Evreii întrucât nu au crezut în El, L-au acuzat ca pe un om simplu, 
defâimând pe Cel ce S-a jertfit pe cruce. Până acum, de 2000 de ani, se 
luptă în aşteptarea lui Mesia al lor, Antihrist 666, pe care, prin lucrarea 
satanei, s\-l instaleze în templu. Aşa cum Iisus S-a născut din Fecioara 
Maria, tot aşa [i Antihrist va fi de origine evreiască născut însă dintr-o 
evreica, desfrânată, din seminţia lui Dan, pentru ca să se creadă că s-a 
născut dintr-o fecioara. (Facere 49, 17) 

Antihrist va fi un om, întrucît este imposibilă întruparea diavolului. 
Va fi deci om care va lucra sub acţiunea satanei; "om având pe satana în 
el", adică purtător al satanei. 

Acesta va primi toate puterile diavolului şi va face toate fărădelegile 
lucrând împotriva lui Dumnezeu şi a Bisericii Ortodoxe. Acesta va fi 
neplăcut înaintea lui Dumnezeu şi cu vicleşug împotriva oamenilor; va fi ca 
o fiară, după cum se exprimă Sf. Ioan Teologul: "Şi am văzut ridicându-se 
din mare o fiară, care avea zece coarne şi şapte capete [i pe coarnele ei zece 
cununi înp\r\teşti [i pe capetele ei nume de hulă" (Apocalipsa 13, 1). 

După Sf. Metodic şi Ipolit, fiara Antihrist va proveni dintr-o viaţă 
tulbure şi desfrânată, va fi expresia şi culmea urâciunii, faptelor omeneşti, 
ale apostaziei [i ruşinei. Va fi putregai şi amărăciune, rodul păcatului 
apostaziei omeneşti. 

Adam a mâncat, Iuda a trădat, Antihrist va săvâr[i fărădelegea 
blestemând pe Dumnezeu, pe Iisus, pe sfinţi, va ridica război înaintea 
sfinţilor şi va ademeni lumea; nedreptatea şi fărădelegea aceasta va veni în 
dauna oamenilor. 

"Căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întîi nu va veni 
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lepădarea de credinţă [i nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării, 
Potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau 
se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, 
dându-se pe sine drept dumnezeu. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui 
satan, însoţită de tot felul de puteri şi de semne [i de minuni mincinoase, şi 
de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării" (II Tesalonicieni 2, 3-4, 9). 

Antihrist va face minuni prin magie. ~mbrăcându-se la început cu 
faţ\ smerit\, se va arăta la început drept, răbdător şi făcător de minuni. 

Va curaţi pe leproşi, va învia morţi, va scoate demoni, va muta 
munţii (aparent), va merge pe mare, va face ziua întuneric şi întunericul zi, 
va întoarce soarele unde va dori. ~şi va demonstra puterea prin închipuire şi 
va amăgi nu numai pe cei neînţelepţi, ci şi pe cei aleşi. Cea mai mare 
încercare a răt\citorului este s\ întunece mintea oamenilor, şi prin tot felul 
de năluciri va băga "frica şi groaza în oameni". Va face în lume semne 
mincinoase, va face pe demoni să apară îngeri luminoşi, va prezenta armate 
false şi se va arăta pe sine înaintea oamenilor că se înalţă la cer în sunet de 
trâmbiţe [i strigate lamentabile. Uneori se va înalta la cer, alteori se va 
pogor` din cer, cu închipuire, şi va porunci demonilor ca să facă voia lui, 
pricinuind frică şi spaimă mare, şi-i va trimite pân\ la marginile pâmîntului 
pentru ca să-l arate ca împărat [i Mesia al lor. Cu toate acestea nu va face 
minuni adevărate, ci mincinoase; şi toate vor fi năluciri făcute cu puterea 
satanei. Cu toate acestea Antihrist va fi descoperit de doi martori sfin ţi, 
prooroci ai lui Dumnezeu, Ilie [i Enoh; Antihrist va amăgi ochii oamenilor 
şi va face minuni false pentru ca să creadă oamenii c\ morţii înviaz\ [i 
leproşii se curăţesc. Deşi false, semnele magice vor impresiona atât de mult 
pe oameni încât vor scoate din minţi tineretul [i dacă va fi cu putinţă şi pe 
cei aleşi. Va căuta să înşele, va depărta pe oameni de Dumnezeu [i-i va 
amăgi pe credincioşii simpli, încercând s\-i îndepărteze de credinţa 
ortodoxă mărturisită prin adevăr. 

Antihrist va face toate aceste lucrări magice ca să fie adorat de 
oameni ca un dumnezeu, înşelătorul va urmări aşadar ca să imite în toate pe 
Domnul nostru Iisus Hristos pentru ca să fie crezut aşa cum a fost crezut 
Hristos. 

Personalitate a fost Hristos, personalitate va fi şi Antihrist; împărat al 
cerului Hristos, împărat p\mântesc Antihrist. S-a arătat Hristos ca 
mântuitor, ca miel, născut din Fecioară, la fel va face [i Antihrist; se va 
naşte dintr-o desfrânat\ care va fi socotită fecioară. Din Galileea a venit 
Hristos, de acolo va veni [i Antihrist. Hristos a trimis pe Apostolii S ăi la 
neamuri ca să propovăduiască învăţătura Sa, în numele Sf. Treimi; şi 
Antihrist va trimite pe pseudo-apostolii săi, care vor lupta în numele lui, şi 
pentru diavol. Aşadar Antihrist va imita pe Hristos, numai că nu va purta 
crucea. După instalarea sa în templul lui Solomon, satana va intra în el 
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deplin; aşadar nelegiutul cu totul `şi va atribui numele de mântuitor, 
socotindu-se pe sine eliberator şi dumnezeu. Se va instala pe tron în 
templul lui Dumnezeu, de unde va exercita o conducere tiranic ă peste toat\ 
lumea, ca împărat. 

Antihrist după ce se va instala şi va amăgi poporul, va chema pe 
demoni [i i se vor închina, apoi îşi va lua complici pe conducătorii de state. 
Cu toate acestea oamenii acolo unde nu vor accepta împărăţia lui Antihrist 
vor fi urâţi şi vor fi omorâţi de slugile lui, s\vâr[indu-se păcate 
cutremurătoare pe p\mânt. 

Se va aşeza în mijlocul făţarnicilor [i-şi va arăta fărădelegea cu toată 
sila [i indecenţa. Se vor face toate cu servitute în dezordine, şi vor fi 
îngrozitoare, desgustătoare, urâte, violente, scârboase, cu sălbăticie [i 
mânie, înspăimântătoare. Ca un îngâmfat şi viclean, Antihrist, va lupta în 
orice fel ca să arunce în prăpastia pierzării [i a dezastrului neamul omenesc. 

Atunci va zice oamenilor: cine poate s\ se lupte cu mine? Care 
stăpân este atât de puternic asemenea mie? Care Dumnezeu este mai mare 
decât mine? "Şi fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, 
picioarele ei erau ca ale ursului, iar gura ei ca o gura de leu. {i balaurul i -a 
dat ei puterea lui [i neamul lui [i stăpânire mare... Şi s-au închinat 
balaurului, fiindcă i-a dat fiarei stăpânirea; şi s-au închinat fiarei zicând: 
cine este asemenea fiarei şi cine poate să se lupte cu ea? {i i s-a dat ei gură 
ca să grăiască semeţii [i hule şi i s-a dat putere s\ lucreze timp de patruzeci 
[i două de luni. Şi [i-a deschis gura sa spre hule asupra lui Dumnezeu, ca să 
hulească numele Lui [i pe cei ce locuiesc în cer. {i i s-a dat să facă război 
cu sfinţii şi să-i biruiască, şi i s-a dat stăpânire peste toată seminţia şi 
poporul şi limba şi neamul. {i i se vor închina ei toţi cei ce locuiesc pe 
p\mânt, ale căror nume nu sunt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea 
vieţii Mielului celui înjunghiat. 
 
 

 
SEMNUL 

 
Când va veni vremea instalării lui Antihrist pe tronul lui, şi după ce i 

se vor închina cei mari [i cei mici, va cere să fie pus semnul lui pe mâna 
dreaptă sau pe frunte. 

Sf. Ioan în Apocalipsă spune: "Şi-i va sili pe toţi, pe cei mici şi pe cei 
mari, pe cei bogaţi [i pe cei săraci, [i pe cei slobozi [i pe cei robi ca să-şi 
pună semnul pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu 
poată cumpăra sau vinde decât numai cine are semnul, adică numele fiarei 
sau numărul numelui fiarei, căci este număr de om. Şi numărul ei este şase 
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sute şaizeci şi [ase" (Apocalipsa 13, 16-18). 

Aşadar, întâi, după instalarea lui Antihrist va urma anularea banilor, 
şi nimeni nu va putea să cumpere sau să vândă ceva dacă nu va avea 
semnul fiarei pe mâna dreaptă sau pe frunte. 

Deci prin Sistemul de Guvernământ mondial, după cum este numit, 
evreomasonii şi comitetul 666 au drept scop anularea valutei, schimbând -o 
cu contabilitatea electronic\. Cu Sistemul de Guvernământ Mondial vor 
controla şi se vor informa despre orice cont. Din sistemul acesta face parte 
şi sistemul de codificare prin linii care se aplica pe produse, dar şi pe 
oameni, care este o invenţie a evreomasonilor ca să controleze piaţa. 

Codul de bare a fost pus în aplicare în America, unde sunt însemna ţi 
cu acest semn şi oamenii (vezi fotografia). Aşadar fiecare va primi un 
buletin de identitate cu sistemul de codificare prin linii al lui Antihrist.  

ATENŢIE! Nu te amăgi zicând c\ sistemul de codificare prin linii nu 
este nimic. Acesta este semnul şi buletinul de identitate al diavolului, [i 
daca-l primeşti urmezi pe diavol. 

~nsemnarea pe mâna sau pe frunte se va face cu o rază laser. 
~n Orleans - Florida se gravează pe mâna cu lichid siliconic, prin 

injectare, care are proprietatea de a întări pielea, ca să fie tare şi durabilă, 
protejând cifra pe care cade energia electromagnetică; aceasta se va face 
prin ardere. Semnul va fi citit cu un aparat special de citire, fiindcă va fi 
invizibil cu ochiul liber. 

Toate, aşadar, mărturisesc că sfârsitul timpului a sosit, [i vremea 
însemnării se apropie, [i în tara noastră. (Dar nici România nu-i departe, 
dacă nu se vor lua măsuri de înştiinţare a credincioşilor creştini. N.T.). Deci 
însemnarea este în faţa noastră. 

~n SUA au fost însemnaţi cca. 25.000.000 americani iar fiara a 
pregătit recent 5 miliarde de înregistrări. Aşadar cât va fi populaţia pe 
pământ peste 10 ani (1997). 

Fiara aceasta se va uni cu fiara din Europa şi cu alţi conducători, [i 
fiecare individ va putea s\ fie însemnat, printr-un procedeu foarte rapid, 
prin care va căpăta numărul său fizic împreună cu 666.5 

Sf. Ipolit zice: "{i toţi vor veni către el pentru ca să i se închine [i s\ 
i se dea semnul fiarei, pe mâna dreaptă sau pe frunte, încât să nu poată 
nimeni ca s\-[i mai facă semnul crucii nici ca s\-[i mai însemneze cineva 
membrele trupului său, ci-l va adora pe Antihrist, [i pocăinţă nu va avea, 
pentru c\ se va împietri suflatul său, şi va fi ademenit la planul lui cu puţine 
alimente: [i prin semnul 666 se va tăgădui botezul pe care l-am primit, se 
va tăgădui credinţa noastră [i se va aduce închinare diavolului." 
 
 
                                                           
5 Adic\ sistemul american se va uni cu cel pus la punct de Uniunea European\. 
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ILIE ŞI ENOH 

 
~naintemerg\torul celei de a doua veniri a Domnului, în vremea lui 

Antihrist, va fi Ilie. "Ilie va veni întâi şi va aşeza toate". Misiunea acestui 
sfânt va fi enorm\ şi preţioas\. Pentru ca s\-şi îndeplinească misiunea el va 
fi investit de către Dumnezeu cu autoritate asupra întregii lumii. Marele 
profet al lui Israel, care a fost răpit la cer într-o căruţă de foc, va veni pe 
pământ ca s\ pregătească a doua venire a Domnului, după cum a făcut Ioan 
~naintemerg\torul. Lucrarea acestui sfânt va fi aceea de a se osteni, 
încercând să impună lumii autoritatea duhovnicească a lui Hristos. "Iată Eu 
trimit pe Ilie Tesviteanul şi mai înante de a veni ziua cea mare va întoarce 
inima părinţilor către fii [i inima omului către curăţie" (Maleahi). Sf. Ioan 
Teologul scrie: "{i voi da putere celor doi martori ai Mei [i vor prooroci, 
îmbrăcaţi in sac, o mie două sute şaizeci de zile. Aceştia sunt cei doi 
măslini [i cele două sfeşnice care stau înaintea Domnului a tot pământul" 
(Apocalipsa 11, 3-4). 

Toţi Sf. Părinţi sunt de acord că profeţii Ilie şi Enoh vor da mărturie 
pe p\mânt. Aceştia vor veni să-i întărească pe cei slabi în credinţ\ şi vor fi 
luptători de frunte şi biruitori cu cei ce mărturisesc biruinţa lui Hristos. Vor 
fi ca doi măslini folositori [i vor fi doi luminători; vor lumina omenirea 
1260 de zile. 

C\ aceşti doi sfinţi mutaţi la cer vor veni pe pământ ca să lumineze 
pe creştini, ca să se lupte cu Antihrist, ca să guste moartea, reiese din 
spusele Mântuitorului: "Nu este om care s\ trăiască şi s\ nu vadă moartea". 

Aceşti doi mari sfinţi prooroci vor fi ca doi luminători care vor 
conduce lupta duhovnicească pe pământ împotriva celor care lupta cu 
Biserica lui Hristos şi ei vor `nfrunta pe Antihrist în persoană. 

Sfinţii vor avea puteri mari. "Şi dacă, voieşte cineva să-i vat\me, 
acela trebuie să fie ucis. Aceştia au putere să închidă cerul, ca s\ nu plou\ 
în timpul prooroci ei lor, şi putere au peste ape să le preschimbe în sânge şi 
să bat\ p\mântul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor vrea". 

Pentru c\ puterea lor va fi de la Dumnezeu, aceşti doi profeţi vor 
face minuni [i semne înfricoşate, care vor fi făcute împotriva lui Antihrist 
care va amăgi lumea cu magia şi închipuirea. Aceşti doi sfinţi vor fi foarte 
de temut pe p\mânt, ca să cunoască toţi propovăduirea lor. Vor lupta cu 
Antihrist cu răbdare şi vitejie, [i vor da pe faţă amăgirea [i nelegiuirea 
satanic\ a lui Antihrist, prin puterea cuvântului aspru, prin secetă şi prin 
transformarea stihiilor vor aduce la credin ţa cea dreptă în Dumnezeu 
mulţime de oameni [i mulţime de evrei. Iar pentru cei nepocăiţi, pentru cei 
care vor avea semnul fiarei 666 pregătită este pedeapsa focului veşnic de la 
Dumnezeu. 
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Din măreţia luptei sfinţilor vor crede numai cei bine intenţionaţi, 

oameni simpli, laici şi clerici. Totuşi nu se vor îndrepta toţi dup\ mustrările 
sfinţilor. Conducătorii politici şi bisericeşti se vor îndepărta de la adevărata 
credinţă în Dumnezeu. Atunci sfinţii vor aduce în armata Bisericii lui 
Hristos foarte mulţi mireni cu combativitate fierbinte şi profund\ credinţă 
alături de putinii clerici ce vor fi rămas credincioşi. 

~nfăţişarea nemiloasă a sfinţilor [i verificarea violentă a politicienilor 
şi conducătorilor bisericeşti va provoca împotrivirea vehementă a acestora 
asupra sfinţilor, care îi vor considera "zgomotoşi, mânioşi", [i vor primi 
mandat "de sus" ca s\-i prindă şi să-i ucidă prin uneltirea lui Antihrist. 

Deci când cei doi vor sfârşi mărturisirea lor, Antihrist va face cu ei 
război [i-i va birui. Aşa va omorî Antihrist "cu voia lui Dumnezeu" pe cei 
doi sfinţi, pentru ca el să bârfească în continuare. "Şi după cele trei zile şi 
jumătate, duh de viaţa de la Dumnezeu a intrat în ei, şi s-au ridicat pe 
picioarele lor, şi frică mare a căzut peste cei ce se uitau la ei" (Apocalipsa 
11, 11). 

Căci ura lui Antihrist şi a celor pecetluiţi de el va fi atât de mare 
încât trupurile sfinţilor vor fi lăsate neîngropate în piaţa din Ierusalim şi vor 
fi văzute de către toţi aşa cum s-a profeţit; aceasta cu ajutorul televiziunii. 
Văzând Antihrist şi cei pecetluiţi trupurile sfinţilor neîngropate vor 
sărbători cu mare bucurie diavolească că au învins pe sfinţi şi-şi vor trimite 
daruri unii altora. 

Mîhnire şi durere, însă, va cuprinde pe creştini pierzând pe 
povătuitorii lor duhovniceşti. 

Bucuria lui Antihrist şi a adepţilor lui nu va dura mult, deoarece, aşa 
cum am amintit, după trei zile şi jumătate vor învia. "{i din cer au auzit 
glas puternic, zicându-le: Suiţi-vă aici! Şi s-au suit la cer, în nori, şi au 
privit la ei duşmanii lor" (Apocalipsa 11, 12). 

După învierea celor doi sfinţi [i suirea lor la cer, Antihrist mânios şi 
furios va prigoni pe creştini. Restul de trei ani şi jumătate va stăpâni cu 
mare şi aspră persecuţie. 
 
 
 

CEI ALEŞI NU VOR GREŞI 
 

Odată cu venirea lui Hristos se vor aduna to ţi oamenii de pe pământ 
la marea Cina a împăratului ceresc. Cu toate acestea numai cei aleşi vor fi 
primiţi, adică cei evlavioşii, cei curaţi [i iubitori de Hristos. "Căci mulţi 
chemaţi dar putini aleşi" (Matei 22, 14). 

Dup\ venirea lui Antihrist oamenii nepregătiţi vor fi înşelaţi, iar 
pentru cei aleşi înşelăciunea va fi fără putere; cu toate c\ provocarea, 
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violenţa [i păcatul vor fi mari totuşi ajutorul lui Dumnezeu va fi [i el mare, 
fiindcă Dreptul Dumnezeu va purta de grijă omului dându-i putere pe 
măsura ispitei. Aşa încât cei aleşi vor birui pe Antihrist. 

Multi vor fi aie[i. Aceştia vor fi cei care vor mărturisi pe Hristos cu 
credinţ\ şi curaj, refuzând cu bărbăţie [i eroism să se însemneze cu semnul 
666. 

Sf. Părinţi, Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigorie s.a., zic c\ 
cei aleşi vor fi aceia care nu se vor însemna şi vor refuza semnul lui 
Antihrist; unii ca aceştia sunt numiţi sfinţi şi uniţi cu Hristos. 

Sf. Ioan Teologul zice: "Fericit este cel ce citeşte şi cel ce ascult\ 
cuvintele proorociei [i păstrează cele scrise în aceasta!" (Apocalipsa 1, 3). 

A[adar, cei ale[i vor fi aceia care vor respecta Scripturile şi nu cei 
care le calcă, aşa cum fac iehoviştii, papistaşii [i ecumeni[tii care schimb\ 
Scripturile. 

Aşadar, cei aleşi vor fi fiii şi moştenitorii împărăţiei veşnice a lui 
Hristos, adică ai paradisului, iar cei care s-au însemnat vor fi moştenitori ai 
iadului: "Şi mi-a zis: Scrie: Fericiţi cei chemaţi la cina nunţii Mielului! Şi 
mi-a zis: Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu" (Apoc. 19, 9). 
 

Raiul   [i   iadul 
 

Deci vor exista şi raiul şi iadul. Mul]i zic că raiul şi iadul sunt aici pe 
p\mânt, dar se amăgesc. 

Viaţa de pe pământ nu este nimic altceva decât pregătirea vieţii 
veşnice; viaţa virtuoas\ pregăteşte raiul, iar viaţa plină de păcate pregăteşte 
iadul. Raiul [i iadul sunt pregătite de Marele Făcător, de la întemeierea 
lumii. 

Când Lucifer, îngerul cel mai apropiat de Dumnezeu, s-a gândit s\-[i 
pună scaunul său mai presus de al lui Dumnezeu a fost aruncat din cer pe 
pâmânt. Atunci arhanghelul Mihail a stat în fa ţă şi a strigat celorlalte cete 
îngereşti, care rămăseseră fidele lui Dumnezeu: "Să stăm bine să stăm cu 
fric\". Au rămas în cer noua cete, iar ceata lui Lucifer a fost aruncată pe 
p\mânt. De atunci se luptă să-i depărteze pe oameni de Dumnezeu. 

Iisus a zis: "Am văzut pe Satana căzînd ca un fulger din cer" (Luca 
10, 18). Ceata aceasta căzută va fi înlocuită dup\ a doua venire cu monahi 
şi cu cei care nu s-au întinat cu femei nici n-au păcătuit. 

~n Sf. Evanghelie adeseori se relatează despre iad. Astfel zice, când 
s-a apropiat vremea patimilor Hristos s-a dus cu ucenicii în Ghetsimani şi 
acolo le-a zis: "Priveghia]i şi v\ rugaţi, ca să nu cădeţi în ispită" (Matei 26, 
41). 

"Duceţi-vă de la Mine blestemaţilor în focul cel veşnic, care este 
gătit diavolului şi îngerilor lui" (Matei 25, 41). "Acolo este plângerea şi 
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scrâ[nirea dinţilor" (Matei 25, 30). 

Viermele neadormit, gheena focului, focul veşnic sunt numiri pe care 
Iisus le-a dat iadului. ~n Apocalipsa Sfântului Ioan iadul este numit iezerul 
de foc, foc şi pucioasă: "Şi fumul chinurilor lor se suia în vecii vecilor. Şi 
nu au odihnă nici ziua nici noaptea" (Apocalipsa 14, 11). 

Zice dumnezeiescul Ioan: "Va bea şi el din vinul aprinderii lui 
Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mâniei Sale, şi se va chinui în foc 
şi în pucioasă" (Apocalipsa 14, 10). 

"Afară câinii şi vrăjitorii şi desfrânaţii şi ucigaşii şi închinătorii la 
idoli şi toţi cei ce lucrează şi iubesc minciuna!" (Apocalipsa 22, 15). 

"Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfâr[itul. Celui ce însetează îi 
voi da să bea, în dar, din izvorul apei vieţii" (Apocalipsa 21, 6). 

"Orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc" 
(Matei 7, 19). Şi nu se poate ca Hristos să mintă. 

De asemenea Iisus vorbeşte adesea şi despre rai [i împărăţia 
cerurilor. 

"Fericiţi cei săraci cu duhul că a lor este împărăţia cerurilor" (Matei 
5, 3). "Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia 
cerurilor" (Matei 5, 10). 

Tâlharul care era pe cruce răstignit împreun\ cu Hristos adresându-se 
Lui `i zice: "Pomeneste-mă, Doamne, când vei veni întru împărăţia Ta" 
(Luca 23, 42). Şi Iisus îi răspunde: "Amin zic ţie, astăzi vei fi cu Mine în 
rai". 

"Şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu 
slavă multa" (Matei 24, 30) şi va zice: "Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, 
moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii" (Matei 25, 
34). 
Sf. Ap. Pavel, care a fost răpit până în al treilea cer, zice: "Cele ce ochiul  
n-a văzut şi urechea n-a auzit şi la inima omului nu s-a suit, pe acestea le-a 
gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El" (I Corinteni 2, 9). Prin aceste 
cuvinte el mărturiseşte despre nespusa fericire şi linişte a raiului. 
 

Pedepsirea  celor însemnaţi 
 

Deci după ce Antihrist îşi va întări domnia şi va termina de însemnat 
pe oameni, furia lui Dumnezeu va veni asupra lor. "Cine se închină fiarei şi 
chipului ei [i primeşte semnul ei pe fruntea lui, sau pe mâna lui, va bea şi el 
din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mâniei 
Sale, şi se va chinui în foc şi în pucioasa, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea 
Mielului. Şi fumul chinurilor lor se suie în vecii vecilor. Şi nu au odihnă 
nici ziua nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi oricine 
primeşte semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc 
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poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Iisus" (Apocalipsa 14, 9-12). 
Sf. Ipolit scrie: "Când va deveni Antihrist împărat atunci mânia lui 

Dumnezeu va cădea de sus peste tot pământul. Cerul se va închide şi nu va 
ploua, şi pământul nu va mai rodi. Marea se va schimba în groapă de gunoi, 
peştii vor muri şi râurile vor seca, iar oamenii vor muri de sete şi de foame. 
Tatăl îşi va îmbrăţişa fiul şi mama fiica şi vor cădea la pământ morţi, dar nu 
se va afla cine s\-i îngroape [i aerul se va umple de pasări răpitoare şi de 
miros greu de la mulţimea trupurilor celor morţi. ~n zilele acelea foametea 
se va aşterne peste tot pâmântul, plângere nemângâiată şi strigare f\r\ 
măsura şi gemete necontenite. Atunci oamenii vor ferici pe cei mor ţi 
zicând: Ieşiţi voi morţilor [i l\saţi-ne pe noi cei vii să intrăm, căci nu mai 
îndurăm urgia şi mânia Atot]iitorului Dumnezeu. Fericiţi şi bucuroşi sunte]i 
că n-aţi apucat zilele acestea. Fericiţi sunteţi c\ nu aţi apucat viaţa aceasta 
dureroas\, nici foametea aceasta nemângâiată, nici aceast\ nenorocire pe 
care o trăim". Şi zice în continuare: "După ce îi va pecetlui pe ai lui, pe 
urmă după ce vor flămânzi şi vor înseta, vor merge la el, zicând: Iat\ noi 
ne-am închinat ţie [i ne-am pecetluit; acum dar d\-ne să mâncăm şi să bem 
precum te-ai făgăduit, că iată pierim de foame; şi întoarce putoarea marii 
întru bun\ mireasmă, c\ iat\ de secetă prea mare au pierit toate 
vieţuitoarele din rnare, au împuţit tot văzduhul şi ne ies sufletele de multa 
putoare. Porunceşte fântânilor s\ izvorască apa! Porunceşte cerului s\ plouă 
şi pâmântul s\ dea roada sa! Goneşte de la noi fiarele cele mâncâtoare de 
trupuri, care au ieşit din culcuşurile lor [i din mare la uscat şi neavând ce 
mânca [i ce bea, au năvălit asupra noastră ca s\ ne mânânce! Că noi toţi 
întru tine ne-am pus nădejdea de a ne mântui. 

Atunci le va răspunde cu multă mânie, zicând: De unde s\ vă dau eu 
vouă acestea, dacă cerul nu vrea să dea ploaie şi p\mântul nu vrea să dea 
roada sa? De unde să va dau eu hrană? Daţi-mi şi voi mie! Atunci 
nenorociţii aceia, auzind aceste cuvinte ale lui, vor cunoaşte că el este 
Antihrist. Şi vor plânge cu amar bătându-şi piepturile cu pumnii [i zicând: 
O, nenorocirea noastră cea mare! O, rea negutătorie! Vai cât de rău am 
greşit! Cum ne-am înşelat de amăgitorul acesta? Vai nouă! Cum ne-a prins 
tiranul în lanţul său? Cum am căzut în cursa necuratului! O, cum n-am vrut 
noi să ascultăm Sf. Scripturi şi cum nu voiam să auzim cele poruncite din 
cărţile sfintelor biserici? Cât de rnult ne-am orbit! Că de multe ori auzind 
învăţăturile Sf. Evanghelii, nu luam aminte, şi iată acum în[elându-ne 
desăvâr[it am pierit". ~ns\ atunci nu va exista nimeni care să mântuiasc\, 
fiindcă vor fi conduşi împreună cu Antihrist în iad. 

Şi cei ce se vor pocăi, bine le va fi, iar care vor râmîne prin cetăţi şi 
sate, mari necazuri vor suferi. C\ci cei de la răsărit vor merge la apus, 
nădăjduind că vor găsi acolo putină uşurare; iar alţii de la apus vor veni 
către răsărit, neştiind că în tot locul sunt aceste ticăloşii, necazuri şi chinuri 
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care nu s-au făcut din veac. De asemenea dureri vor avea toţi oamenii; şi 
venind noaptea vor aştepta cu nerăbdare să se fac\ ziuă, iar venind ziua vor 
aştepta să se fac\ noapte, zicând: când se va face ziuă, ca s\ scăpăm de 
fiarele ce năpădesc asupra noastră? Aşa nemângâiat vor plânge ziua şi 
noaptea. Cu oamenii va plânge atunci toată făptura; p\mântul greu va 
suspina, cerul cu amar se va tângui, soarele, luna şi stelele împreună cu 
jalnică mâhnire vor fi acoperite, numai pe jumătate dând lumina şi aceea 
înegrit\. Fiarele cele sălbatice [i toate dobitoacele cele domestice, de 
asemenea cu jalnică strigare se vor tângui şi neobişnuit vor ţipa. Munţii, 
pădurile, câmpiile, pietrele şi toată suflarea omenească, toate vor plânge cu 
amar tânguindu-se pentru înşelăciunea ce au pătimit, închinându-se 
nelegiuitului Antihrist şi mai ales pentru că au primit pecetea acelui necurat 
şi viclean, şi s-au lepădat de preacinstita şi de viaţă f\c\toarea cruce a lui 
Hristos". Atunci necazurile se vor înmulţi. Oamenii vor arunca în drumuri 
şi în pieţe aurul şi argintul, iar pietrele scumpe vor ajunge ca cele de pe 
drumuri călcate. Fiindcă se vor grăbi în zilele acelea, care mai de care să se 
ascundă de la faţa fermecătorului Antihrist; şi nici un loc nu-i va putea 
tăinui de el, deoarece pecetluiţi fiind vor fi cunoscuţi de toată lumea. 
Nimeni nu va putea ca să şteargă de pe fruntea lor sau de pe mân\ pecetea 
iadului. 

Sf. Ioan Teologul în Apocalipsa scrie: "Şi când Mielul a deschis 
pecetea a şaptea, s-a făcut tăcere în cer, ca la o jumătate de ceas. Şi am 
văzut pe cei şapte îngeri, care stau înaintea lui Dumnezeu, şi li s-au dat lor 
şapte trâmbiţe. Şi a venit un alt înger şi a stat la altar, având cădelniţă de 
aur, şi i s-a dat lui t\mâie mult\, ca s-o aducă împreună cu rugăciunile 
tuturor sfinţilor pe altarul de aur dinaintea tronului. Şi fumul t\mâiei s-a 
suit, din mâna îngerului, înaintea lui Dumnezeu, împreuna cu rugăciunile 
sfinţilor. {i îngerul a luat cădelniţa şi a umplut-o din focul altarului, şi a 
aruncat pe p\mânt; [i s-au pornit tunete [i glasuri [i fulgere [i cutremur. Iar 
cei şapte îngeri care aveau cele şapte trâmbiţe, s-au gătit ca să trâmbi]eze. 
Şi a trâmbiţat întâiul înger, şi s-a pornit grindină [i foc amestecat cu sânge, 
şi au căzut pe p\mânt; şi a ars din pământ a treia parte, şi a ars din copaci a 
treia parte, iar iarba verde a ars-o de tot. 

A trâmbiţat apoi al doilea înger, şi ca un munte mare arzând în 
flăcări s-a prăbuşit în mare, [i a treia parte din mare s-a prefăcut în sânge; 
Şi a pierit a treia parte din făpturile cu viaţă în ele, care sunt în mare, [i a 
treia parte din corăbii s-a sfărâmat. 

Şi a trâmbiţat al treilea înger, [i a căzut din cer o stea uriaşă, arzând 
ca o făclie, şi a căzut peste a treia parte din rîuri şi peste izvoarele apelor [i 
numele stelei se cheamă Absintos. {i a treia parte din ape s-a făcut ca 
pelinul, [i mulţi dintre oameni au murit din pricina apelor, pentru că se 
făcuseră amare. 
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Şi a trâmbiţat al patrulea înger; [i a fost lovit\ a treia parte din soare 
şi a treia parte din luna şi a treia parte din stele, ca să fie întunecată a treia 
parte a lor şi ziua să-[i piardă din lumină a treia parte şi noaptea tot aşa" 
(Apocalipsa 8, 1-12). 

"Şi a trâmbiţat al cincilea înger, şi am văzut o stea căzută din cer pe 
p\mânt, [i i s-a dat cheia fântânii adâncului. Şi a deschis fântâna adâncului, 
[i fum s-a ridicat din fântân\, ca fumul unui cuptor mare, şi soarele şi 
v\zduhul s-au întunecat de fumul fântânii. [i din fum au ieşit lăcuste pe 
p\mânt, şi li s-a dat lor putere, precum au putere scorpiile p\mântului. Şi li 
s-a poruncit să nu vatăme iarba p\mântului şi nici o verdeaţă [i nici un 
copac, f\r\ numai pe oamenii care nu au pecetea lui Dumnezeu pe frun ţile 
lor. Şi nu li s-a dat ca s\-i omoare, ci ca s\ fie chinuiţi cinci luni; şi chinul 
lor este la fel cu chinul scorpiei, când a `n ţepat pe om. Şi în zilele acelea 
vor caută oamenii moartea şi nu o vor afla, şi vor dori să moar\; moartea 
însă va fugi de ei. Iar înfăţişarea lăcustelor era asemenea unor cai pregătiţi 
de război. Pe capete aveau cununi ca de aur, şi fe]ele lor erau ca nişte fe]e 
de oameni. {i aveau pâr ca p\rul de femei, dinţii lor erau ca dinţii leilor. {i 
aveau platoşe ca platoşele de fier, iar vuietul aripilor era la fel cu vuietul 
unei mulţimi de care [i de cai, care aleargă la luptă. {i aveau cozi [i bolduri 
asemenea scorpiilor; şi puterea lor e în cozile lor, ca să vatăme pe oameni 
cinci luni. Şi au ca împărat al lor pe îngerul adâncului, al cărui nume, în 
evreie[te, este Abaddon, iar în elineste are numele Apollion. Intâiul "vai" a 
trecut; iată vine înc\ un "vai" [i înc\ unul, după aceea" (Apoc. 9, 1-12). 
 

Prigonirea creştinilor în  timpul lui Antihrist 
 

Antihrist fără de măsură în\lţându-se pe sine şi f\r\ de sfial\ 
îngâmfându-se se va întoarce împotriva creştinilor, dar înc\ [i împotriva 
Bisericii lui Dumnezeu. Persecuţia contra creştinilor şi a Bisericii lui 
Hristos va fi puternică şi cumplită cum nu a mai cunoscut niciodată 
omenirea. Va începe lupta plin de mânie după moartea lui Ilie [i a lui Enoh 
şi va domni trei ani şi jumătate. Sf. Ipolit spune că: "Mari tulburări şi 
mâhnire se va face în întreagă lume. Pretutindeni credincioşii vor fi 
prigoniţi şi ucişi, vor fi prinşi prin cetăţi [i pe ogoare [i vor fi omorâţi. Va 
vărsa sângele drepţilor şi mulţi vor fi aruncaţi la fiare sălbatice, iar copii 
vor fi omorâţi. Oamenii vor rămâne neîngropaţi şi vor fi sfâşiaţi de câini. 
Femeile şi fecioarele vor fi necinstite în faţa lumii, [i vor fi luate cu forţa 
averile credincioşilor, şi cimitirile sfinţilor vor fi profanate, iar moaştele lor 
vor fi aruncate şi risipite. Demonii vor batjocori şi vor însemna pe oameni, 
iar cinstirea lui Dumnezeu în cetăţi va fi tulburată, deoarece sfinţii vor fi 
persecutaţi. 

Tulburare va fi atât pe cale cât [i în pustiu, deoarece oamenii vor fugi 
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pentru ca s\ se ascundă. Tulburare va fi şi pe mare, fiindcă oamenii vor fi 
siliţi ca s\ fugă pe mare [i să se refugieze pe insule, ca să scape, dar şi 
acolo credincioşii vor fi urmăriţi şi vor fi ucişi. Atunci pâmântul va fi 
neroditor [i oraşele pustii şi întreaga lume va fi pustie. Unii "vor muri de 
foame, unii de sete, iar alţii de frica, de groaz\ şi de zbucium. Unde s\ se 
ascundă omul? ~n cine să se încreadă copiii [i unde să se mute cei ce trăiesc 
pentru ca s\ găsească alinare sufletească? Atunci vor plânge pruncii, 
părinţii se vor tângui, fraţii şi rudeniile se vor întrista ne[tiind pe cine să-l 
plâng\ mai întâi. 

Acestea şi chiar mai multe se vor face cu creştinii, de către Antihrist 
şi de cei înseninaţi cu 666. "Căci mai presus de martiri vor fi atunci 
mărturisitorii", zice Sf. Chiril. ~ntrucât sfin ţii care au fost s-au luptat cu 
oamenii, dar în timpurile acelea sfinţii se vor lupta de-a dreptul cu diavolul 
fa]ă către fa]ă. 

Aşadar, în vremea aceea, cel care va răbda şi nu se va însemna cu 
666, va fi mai presus decât toţi martirii [i mărturisitorii lui Hristos din 
trecut. 
 

Prigonirea Bisericii 
 

Diavolii fiind aruncaţi din slava [i strălucirea cerească, fiind doborâţi 
[i biruiţi în război, continuă, acum, prigoana împotrivă Bisericii. Căderea şi 
înfrângerea lor i-au f\cut să se pregătească de luptă cu sălbăticie. 

"Iar când a văzut balaurul că a fost aruncat pe p\mânt, a prigonit pe 
femeia care născuse prunc. Şi femeii i s-au dat cele două aripi ale vulturului 
ca să zboare în pustie, la locul ei, unde e hrănită acolo o vreme şi vremi şi 
jumătate de vreme departe de fa]a şarpelui"(Apocalipsa 12, 13-14). 

Prigonirea femeii înseamnă prigonirea Bisericii. 
Desigur femeia înveşmântat\ cu soarele nu este Biserica triumfătoare 

din cer, ci aceea de pe p\mânt care va fugi în pustiu ca să scape de mânia 
balaurului, primind putere dumnezeiască, căci Hristos ocroteşte Biserica cu 
nemărginita Sa putere. Sf. Ipolit zice că: "Vor plânge atunci toate Bisericile 
lui Dumnezeu, cu amură tânguire; c\ atunci va lipsi cu totul din ele Sf. 
Liturghie [i alte sfinte slujbe, şi toate vor fi părăsite ca nişte urâciuni. 
Sfântul şi cinstitul Trup şi Sânge al lui Hristos nu se va mai vedea în zilele 
acelea, încetând cu totul slujbele cele sfinte. Vor înceta atunci toate 
cântârile bisericeşti; citirea Sf. Scripturi nu se va mai auzi şi învăţătura Sf. 
Evanghelii de tot va tăcea". 

Sf. Efrem zice: "Mulţi dintre sfinţi şi credincioşi vor fugi în pustiu şi 
se vor ascunde în munţi şi peşteri rugându-se Domnului cu umilinţă ca să-i 
conducă în locuri sigure, pentru ca s\ refuze pe Antihrist şi să nu vadă 
semnele cumplite [i înspăimântătoare ale lui Antihrist". 
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Cu toate acestea Antihrist va trimite demoni în mun ţi şi peşteri [i în 
tot locul ca s\-i prindă. Dar Dumnezeu Cel a toate iubitor neîncetat îi va 
ocroti. Iar celor pe care Antihrist îi va prinde le va cere să i se închine şi să 
primească semnul 666. Cei care vor refuza semnul vor fi batjocoriţi, 
pedepsiţi şi chinuiţi amarnic cum nu se poate spune. Dar pedeapsa lui 
Dumnezeu asupra celor însemnaţi va fi foarte mare, pe cât de mare va fi 
ajutorul pentru cei care vor rămâne credincioşi. 

"Să nu aveţi nici o milă [i ochiul vostru să fie necruţător! Ucideţi şi 
nimiciţi pe bâtrâni, tineri, fecioare, copii, femei, dar s\ nu vă atingeţi de 
nici un om, care are pe frunte semnul crucii!" (Iezechiel 9, 5-6). 

Aşadar, îngerii vor cruţa pe toţi cei care vor purta pe frunte semnul 
crucii, [i de ei nu se va atinge pedeapsa Domnului. 

Dumnezeiescul Apostol Ioan scrie: "Şi am auzit un glas din cer 
zicând: Ieşiţi din ea, poporul meu, ca să nu vă faceţi părtaşi la păcatele ei şi 
să nu fi]i loviţi de pedepsele sor]ii ei" (Apocalipsa 18, 4). 
 

Biruirea   lui   Antihrist 
 

Antihrist după ce va domina lumea se va numi pe sine "împărat a tot 
p\mântul în veci", şi se va semeţi că împreună cu demonii şi cei însemnaţi 
vor putea rezista în ziua înfricoşat\ a venirii lui Hristos. Fiul pierzării se va 
ridice cu vicleşug împotriva Fiului lui Dumnezeu. Diavolul, cu mânie, 
multă va `ncerca împreună cu cei însemnaţi s\ reziste în războiul cel mare 
al Armaghedonului, unde se va declara potrivnic Mântuitorului Hristos. Cu 
toate acestea Iisus Hristos va veni ca un Biruitor şi-l va birui. 

Iată ce scrie Sf. Ioan Evanghelistul: "Şi fiara a fost răpusă şi, cu ea, 
proorocul mincinos, cel ce făcea înaintea ei semnele cu care amăgea pe cei 
ce au purtat semnul fiarei şi pe cei ce s-au închinat chipului ei. Amândoi au 
fost aruncaţi de vii în iezerul de foc, unde arde pucioasă. Şi diavolul, care-i 
amăgise, a fost aruncat în iezerul cel de foc şi pucioasă, unde este şi fiara şi 
proorocul mincinos, şi vor fi chinuiţi acolo, zi şi noapte, în vecii 
vecilor"(Apocalipsa 19, 19-20; 20, 10). 

Aşadar, Antihrist şi proorocul mincinos vor fi aruncaţi după dreptate 
în iezerul cel de foc, care este moartea cea de-a doua. (Apocalipsa 20, 14) 
Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia din porunca celui Atotputernic, care iese 
din gura lui Hristos, a "Celui ce [ade pe cal" (Apocalipsa 19, 21). 

~nfricoşătoare va fi distrugerea lui Antihrist şi a puterilor lui de către 
Hristos. 

Armata trufaşului Antihrist se va preface într-un cimitir, unde 
nenumăratele trupuri ale celor ucişi vor fi "jertfa cea mare" pentru tot felul 
de pasări [i fiare sălbatice. (Iezechiel 39, 16-17) 

Zdrobirea puterilor lui Antihrist va fi nu numai un eveniment local, 



Nu v\ lep\da]i de Hristos, nu v\ `nsemna]i cu 666 
ci va cuprinde atât lumea văzut\ cât şi cea nevăzută. Căci în lupta aceea a 
Armaghedonului, armata demonilor, a blasfemitorilor, a hulitorilor de 
Dumnezeu, a celor însemnaţi, a închinătorilor lui Antihrist, a căpeteniilor, a 
bancherilor şi a tuturor celor potrivnici lui Dumnezeu, vor fi nimici ţi. 

Toţi aceia care au divinizat fiara [i s-au supus ei vor fi zdrobiţi ca 
vasele olarului. (Psalmi 2, 9) 

Va fi, aşadar, lupta aceasta sfârşitul a toată stricăciunea p\mântului. 
 
 
 

A DOUA VENIRE A DOMNULUI 
 

Aşadar, fiara antihristă, sistemul de comunicaţii ateu, sectele şi însuşi 
Antihrist vor fi zdrobiţi cu arătarea lui Hristos: "Şi am văzut cerul deschis, 
şi iată un cal alb, şi cel ce şedea pe el se numeşte Credincios şi Adevărat [i 
judeca şi se războieşte întru dreptate. Iar ochii lui sunt ca para focului, [i pe 
capul Lui sunt cununi multe, şi are nume scris, pe care nimeni nu-l înţelege, 
decât numai El. Şi este îmbrăcat în vesmânt stropit cu sânge, şi numele lui 
se cheamă: Cuvântul lui Dumnezeu" (Apocalipsa 19, 11-13). 

Hristos va fi însoţit de oştirile îngereşti, [i va veni cu multă slavă. 
Astfel va veni ca un biruitor, precum vine un împărat încununat cu biruinţă. 
El va fi Dreptul Judecător fiindcă cu dreptate va judeca pe toţi. Flăcări va 
scoate privirea Atotputernicului Hristos, care pe cei necredincio şi îi va 
arde, iar pe sfinţi îi va lumina. 

Sf. Părinţi afirma că numele pe care-l va purta este numele Lui: "Fiul 
şi Cuvântul lui Dumnezeu". Veşmântul cu care este îmbrăcat este haina 
purtătorului de biruinţă stropită cu sângele jertfei de pe Cruce. El va fi 
însoţit de oştirile cereşti îmbrăcate în "vison alb, curat", iar din gura Lui va 
ie[i adevărul, şi cuvântul Lui atotputernic va fi ca o sabie cu două tăişuri, 
care să lovească cu puterea dumnezeirii Lui toate neamurile. Şi El va 
păstori popoarele cu toiag de fier (Psalmi 2, 9). "Şi pe haina Lui şi pe 
coapsa Lui are nume scris: "împăratul împăraţilor [i Domnul domnilor". 

După a doua venire va avea loc învierea morţilor (Apoc. 20, 13). Sf. 
Ap. Pavel zice: "Nu vom lua înaintea celor adormiţi, pentru că însuşi 
Domnul, întru poruncă, la glasul arhanghelului şi întru trâmbiţa lui 
Dumnezeu, se va pogorî din cer [i cei morţi întru Hristos vor învia întâi. 
După aceea, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi, împreună cu ei, în 
nori, ca să întâmpinâm pe Domnul în văzduh "(I Tesalonieni 4, 16-18). Şi 
continuă aşa: "Iat\ taină v\ spun vouă: nu toţi vom muri, dar toţi ne vom 
schimba, deodată, într-o clipeal\ de ochi, la trâmbiţa cea de apoi. Că 
trâmbi]a va suna şi morţii vor învia nestricăcioşi, iar noi ne vom schimba" 
(I Corinteni 15, 51-52). Deci aceia care vor apuca a doua venire a 
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Domnului nu vor muri, ci vor lua într-o clipeală de ochi un trup nestricăcios 
asemenea celui cu vârsta de 33 de ani, ca a lui Hristos. 

Sf. Chiril zice că: "Domnul nostru Iisus Hristos va porunci 
arhanghelului din cer, care va coborî pe p\mânt, ca să zică: Pregătiţi-vă să 
întâmpinaţi pe Domnul, fiindcă este înspăimântătoare venirea Lui pe 
p\mânt. David zice clar c\ Dumnezeul nostru va veni şi râu de foc va curge 
de la tronul Lui; foc care va cerceta faptele oamenilor. Faptele c ăruia vor fi 
ca aurul vor străluci nespus, [i a cărora vor fi ca paiele vor arde de tot. 
Domnul zice c\: "Se va ar\ta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge 
toate neamurile p\mântului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii 
cerului cu putere şi cu slavă multa (Matei 25, 33), şi va zice: Veniţi, 
binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătit\ vouă de la 
întemeierea lumii. Veniţi profeţii Mei, veniţi patriarhii Mei, veniţi Apostolii 
[i ucenicii Mei, veniţi martirii Mei, veniţi ierarhii Mei, veniţi iubiţii Mei, 
care aţi trăit în munţi în peşteri şi în crăpaturile p\mântului pentru 
dragostea Mea, veniţi tineri care aţi preferat mai mult martiriul de la mai 
marii lumii, veniţi voi cei care aţi păzit dogmele învăţăturii Bisericii Mele, 
alergând mereu în apărarea Mea, veniţi voi toţi ca să moşteniţi toate cele 
gătite în împ\răţia Mea. ~n alt loc Domnul zice: "Eu sunt învierea şi viaţa, 
cel ce crede în Mine, chiar dac\ va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede 
în Mine nu va muri în veac (Ioan 11, 25-26). 

De asemenea noi citim: "Iată, vin curând, şi plata Mea este cu Mine, 
ca să dau fiecăruia cum este fapta lui" (Apocalipsa 22, 12). 

Vin, zice Domnul, repede [i am cu Mine plata pentru ca să răsplătesc 
fiecăruia după credinţa şi virtuţile lui. 

Aşadar după a doua venire Domnul nostru Iisus Hristos se va aşeza 
pe tronul slavei Sale, [i se vor aduna înaintea Lui toate neamurile [i to ţi fiii 
p\mântului (Matei 25, 32). Şi se vor aduna toţi oamenii de la Adam pân\ la 
sfârşitul veacurilor. Pe toţi aceştia îi va despărţi Domnul precum desparte 
păstorul oile de capre. Va aşeza, aşadar, oile de-a dreapta si caprele de-a 
stânga Lui şi va spune celor de-a dreapta: "Veniţi, binecuvântaţii Tatălui 
Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătit\ vouă de la întemeierea lumii. Căci 
fl\mând am fost şi Mi-a]i dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat s\ 
beau; străin am fost şi M-a]i primit; gol am fost şi M-a]i îmbrăcat; bolnav 
am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost [i aţi venit la Mine. 

Atunci drepţii îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut 
fl\mând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi }i-am dat să bei? Sau când Te-am 
văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am 
văzut bolnav sau în temni ţă şi am venit la Tine? Iar împăratul , răspunzând, 
va zice c\tre ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-ace[ti fraţi 
ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut. 

Atunci va zice celor de-a stânga: Duceţi-v\ de la Mine, blestemaţilor, 
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în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând 
am fost [i nu Mi-a]i dat să mânânc; însetat am fost [i nu Mi-a]i dat să beau; 
străin am fost şi nu M-aţi primit; gol şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în 
temniţă [i nu M-a]i cercetat. 

Atunci vor răspunde [i ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut 
flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temni ţă [i nu  
Ţi-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: întrucât nu 
aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor 
merge aceştia la osând\ veşnică, iar drepţii la viaţă vesnic\" (Matei 25, 34-
46). 
 
 

Rugăciune 
a   Sfântului   Ciprian 

 
Domnului să ne rug\m. 

 
Stâpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule şi 

Chivernisitorule a toate, Sfânt [i slăvit eşti; ~mpăratul împăraţilor şi 
Domnul domnilor, slava Ţie. Tu Cel ce locuieşti în lumina cea nepătrunsă 
şi neapropiat\, pentru rugăciunea mea a smeritului şi nevrednicului robului 
Tău, depărtează demonii şi ştinge viclenia lor de la robii T\i; revarsă ploaie 
la bună vreme peste tot p\mântul şi p\mântul s\-şi dea roadele lui; copacii 
şi viile s\-şi dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate şi eliberate de 
nerodirea pântecelui; acestea şi toată lumea mai întâi fiind dezlegate, 
dezleagă şi toată zidirea de toate legăturile diavoleşti. Şi dezleagă pe robul 
Tău (nurnele) împreună cu toate ale casei lui de toate legăturile satanei, ale 
magiei, ale farmecelor [i ale puterilor potrivnice. ~mpiedică Tu, Doamne 
Dumnezeul părinţilor noştri toată lucrarea satanei, Tu Cel ce dai dezlegare 
de magie, de farmece de vrăji şi de toate lucrările satanice[ti şi de toate 
legăturile lui, [i distruge toat\ lucrarea vicleană prin pomenirea Prea 
Sfîntului Tău nume. 

Aşa, Doamne, Stâpâne a toate auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul 
Tău şi dezleagă pe robul Tău ( numele ) de toate legăturile satanei şi dacă 
este legat în cer, sau pe p\mânt, sau cu piele de animale necuvântătoare, 
sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, 
sau cu al păsărilor, sau cu al peştilor, sau prin necurătie, sau în alt chip s-au 
abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din 
morminte, sau din orice alt loc, sau dacă a venit prin unghii de om, de 
animal, sau gheare de pasăre, sau prin şerpi (vii sau morţi), sau prin 
p\mântul morţilor, sau dac\ a venit prin străpungere de ace, dezleag\-le 
pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare. 
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Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoşti şi ştii toate, dezleagă, 
sf\râm\ şi distruge, acum, lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) 
păzeste-l cu toţi ai casei lui de toate uneltirile diavoleşti. 

Zdrobe[te cu însemnarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci toate 
puterile potrivnicilor. Pustieşte, distruge [i depărtează pentru totdeauna 
toate lucrările magiei, vrăjitoriei [i fermec\toriei de la robul Tău (numele). 

Aşa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul T\u şi pe robul 
Tău cu toţi ai casei lui, şi dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala 
şi de tot blestemul, de toata mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, 
farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputinţa, prostia, neîntelep-
ciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, [i de toate rătăcirile [i 
greşalele, ştiute şi neştiute, pentru sfânt numele T\u, că binecuvântat eşti în 
veci. Amin. 
 
 

FOTO 
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